
 

 

20 กมุภาพนัธ์ 2563 

 

เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานส าหรับปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และผลการด าเนินงานท่ีเปล่ียนแปลงจากงวด

เดียวกนัของปี 2561 เกินกวา่ร้อยละ 20 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  

ภาพรวม 

ผลประกอบการของบริษทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ยตามงบการเงินรวม ใน ปี 2562 เปรียบเทียบ

กบัผลประกอบการงวดเดียวกนัของปี 2561 เป็นดงัน้ี 

 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ  เท่ากบั  33,362.5 ลา้นบาทคิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.5 % 

 ก าไรขั้นตน้              เท่ากบั    4,416.3 ลา้นบาทคิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.8% 

 ก าไรส่วนของบริษทัใหญ่    เท่ากบั    1,258.8 ลา้นบาทคิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 36.1 % 

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงนิรวม) 

งบก าไรขาดทุน 2562 2561 เปรียบเทยีบ 

ล้านบาท % ล้านบาท % YoY% 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 33,362.5 100.0% 27,913.0 100.0% 19.5% 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 28,946.2 86.8% 24,286.6 87.0% 19.2% 

ก าไรขั้นต้น 4,416.3 13.2% 3,626.4 13.0% 21.8% 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ - 0.0% 7.7 0.0% -109.1% 

รายไดอ่ื้น 27.7 0.1% 50.2 0.2% -44.8% 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 38.6 0.1% 11.4 0.0% 238.6% 

รายได้รวม 33,428.8 100.2% 27,982.3 100.2% 19.5% 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 2,924.9 8.8% 2,551.5 9.1% 14.6% 

(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ (0.7) 0.0% - 0.0% 0.0% 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 1,557.0 4.7% 1,144.2 4.1% 36.1% 

ตน้ทุนทางการเงิน 52.5 0.2% 45.9 0.2% 14.4% 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 1,504.5 4.5% 1,098.3 3.9% 37.0% 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 288.7 0.9% 205.2 0.7% 40.7% 

ก าไรสุทธิ 1,215.8 3.6% 893.1 3.2% 36.1% 

ก าไรส่วนของบริษัทใหญ่ 1,215.8 3.6% 893.1 3.2% 36.1% 



 

 

 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 

 ณ.ส้ินปี 2562 ภายใตก้ารบริหารงานของกลุ่มบริษทั มีทั้ งหมด 787 สาขา แบ่งเป็น กลุ่มร้าน Multi-Brand 409 สาขา 

Studio7&Ustore 102 สาขา   True shop by Comseven 122 สาขา  Banana shopping(Franchises) 80 สาขา  iCare 26 สาขา 

Gadgets’store 11 สาขา แบรนดช็์อป 37 สาขาโดยมีการขยายเพ่ิมจากปีท่ีแลว้รวม 147 สาขา (ปี 2561 : 640 สาขา) บริษทัไดแ้บ่ง

ประเภทช่องทางการจ าหน่ายเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

โครงสร้างรายได้แยกตามกลุ่มธุรกจิ 

กลุ่มธุรกจิ 
2562 2561 

เปรียบเที
ยบ 

ล้านบาท % ล้านบาท % YoY% 

ธุรกิจคา้ปลีก (B2C) 31,712.8 95.1% 26,232.5 94.0% 20.9% 

อ่ืนๆ 1,649.6 4.9% 1,680.5 6.0% 1.8% 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 33,362.5 100.0% 27,913.0 100.0% 19.5% 

 

 รายไดจ้ากการขายและให้บริการในปี 2562 เท่ากบั 33,362.5 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 5,449.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 19.5% 

โดยมาจากกลุ่มลูกคา้ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

1. ธุรกิจคา้ปลีก (B2C) เป็นการขายใหลู้กคา้รายยอ่ย โดยช่องทางจ าหน่าย ท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

กลุ่มร้าน Multi-brand :ประกอบไปดว้ยร้าน Banana, Banana mobile, Banana Outlet,BKK และKingkongphone 

เป็นร้านขายสินคา้ไอทีทุกประเภทและทุกแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ทั้ ง Notebook Desktop มือถือ สินคา้

ประเภท IOT และอุปกรณ์พ่วงต่างๆ โดยดูจาก Life style ของลูกคา้เป็นหลกั และในไตรมาส4 บริษทัไดมี้การปรับ

รูปแบบร้านบางสาขาเป็น new concept store ท่ีให้สอดคลอ้งกบักระแสสินคา้ประเภท Gadget และ IOT รวมถึงสินคา้

ประเภท home appliances โดยการปรับหน้าร้านนอกจากจะเพ่ิมยอดขายสินคา้กลุ่มน้ี ยงัจะช่วยเพ่ิมTrafficและเพ่ิม

โอกาสในการท่ีลูกคา้จะกลบัมาซ้ือซ ้ าและบ่อยมากข้ึน ภาพรวมในกลุ่มร้าน Banana ยงัคงมียอดขายเติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง 

 

Studio7 และ Ustore : ร้านขายสินคา้ Apple ท่ีมีครบทุกผลิตภณัฑข์อง Apple รวมไปถึงอุปกรณ์พว่งต่างๆท่ีใชพ้ว่งโดย

เนน้ให้ลูกคา้ไดมี้ประสบการณ์กบัสินคา้ ในส่วนของ Ustore จะเป็นร้านขายสินคา้ Apple ในมหาวิทยาลยั ในปี 2562 

การเปิดตวัจ าหน่ายสินคา้ iphone11 นอกจากสร้างยอดขายท่ีดีแลว้ยงัส่งผลต่อกระแสความตอ้งการซ้ือสินคา้ Apple



 

 

เพ่ิมมากข้ึน และคาดวา่จะยงัมีผลดีต่อยอดขายในปี 2563 อยา่งต่อเน่ือง ในส่วนของกลยทุธ์เรายงัคงเนน้ iphone11 และ

รุ่นก่อนหนา้ ควบคู่กบัสินคา้ขายดีอยา่ง Ipad และ Apple watch ท าใหบ้ริษทัท่ีมียอดขายเพ่ิมมาตลอดหลายปีน้ี 

 

Banana Shopping (Franchise) : เป็นการให้สิทธิบริหารงานกบัผูท่ี้สนใจลงทุน โดยมีรูปแบบเหมือนร้าน Banana 

และมีการเปิดสาขากระจายไปทัว่ประเทศ โดยจะมีการคดัเลือกสินคา้ท่ีขายดีและให้ความรู้กบัผูข้ายทั้งในส่วนของ

สินคา้ IT และ Smartphone รวมทั้งยงัสามารถให้ลูกคา้สั่งซ้ือผ่านทางออนไลน์ได ้ในปี 2562 มีสาขาเพ่ิมข้ึนจาก 46

สาขาเป็น 80 สาขา จากยอดขายท่ีดี ท าให้มีผูร่้วมสนใจมาร่วมลงทุนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในปี 2563 บริษทัคาดวา่จะยงัคง

ขยายสาขาแฟรนไชน์เพ่ิมมากข้ึน 

 

Brands’store : เป็นร้านขายสินคา้เก่ียวกบัสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พ่วง โดยบริษทัมีสาขาของแบรนดข์อง Samsung, 

OPPO, Vivo, Huawei และ Xiaomi 

 

Gadget store : ประกอบไปด้วยร้าน Bb beyond d-box, B-play, E-quip เป็นร้านขายสินค้าท่ีเน้นขายสินค้า  IOT, 

gadget และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเป็นสินคา้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆท่ีเป็นท่ีนิยม โดยหนา้ร้านจะออกแบบให้ทนัสมยั 

โดยบริษทัคาดวา่จะตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีความสนใจดา้นไอทีไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

การขายผ่านช่องทางออนไลน์ และอ่ืนๆ ยอดขายบริษทัยงัคงเติบโตจากการท่ีบริษทัใชป้ระโยชน์จากการมีหนา้ร้านอยู่

ทัว่ประเทศในการรับสินคา้ได ้รวมไปถึงการขายผ่านทั้งในส่วนของ website ทั้งของบริษทัและ market place ช่ือดงั

ต่างๆ โดยมีกลยุทธ์ collaborate กบัช่องทาง online เพ่ิมข้ึน เพ่ือขยายช่องทางขายรวมถึงพฒันากลยุทธ์ในการสร้าง

omni channel รวมทั้งมีการสร้างคลงัสินคา้เพ่ือตอบสนองสภาวะแข่งขนัท่ีใหลู้กคา้มีประสบการณ์ในการไดรั้บสินคา้

ใหร้วดเร็ว อีกทั้งในส่วนของการขายพร้อมการเปิดซิม ยงัคงมีจ านวนท่ีเปิดใชง้านท่ีเพ่ิมข้ึนในทุกช่องทางการขาย 

 

2. อ่ืนๆ :  ประกอบไปดว้ย 2 ช่องทางหลกั คือ B2B และService (iCare และ True shop by com7) 

กลุ่มลูกค้าองค์กรB2B : ปี 2563 บริษทัไดมี้การไปร่วมลงทุนกบับริษทั Prime solution ซ่ึงเป็นบริษทัออกแบบและวาง

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

Service : ประกอบไปดว้ย True shop by comseven 122 สาขาและร้าน iCare 26 ในปี 2562 สามารถท าในส่วนของยอด

บริการไดเ้พ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ True shop by comseven ท่ีมีการรับเพ่ิมสาขาเพ่ือใหบ้ริการเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 

ต้นทุนขายและการให้บริการ 



 

 

 ตน้ทุนขายและการให้บริการส าหรับ ปี 2562 เท่ากบั  28,946.2  ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 เท่ากบั 4,659.6  ลา้นบาท
คิดเป็นร้อยละ 19.2  ซ่ึงเป็นไปตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 
ก าไรขั้นต้น 

 ก าไรขั้นตน้ของส าหรับ ปี 2562 เท่ากบั  4,416.3 ลา้นเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 เท่ากบั 789.9 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 21.8 ซ่ึง
เป็นไปตามยอดขายท่ีเพ่ิมมากข้ึน และในส่วนอตัราก าไรขั้นตน้ส าหรับ ปี 2561 เท่ากบั ร้อยละ 13.2 เพ่ิมข้ึนจากนโยบายบริษทัท่ี
ไดเ้นน้ในสินคา้อุปกรณ์และ IOT 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส าหรับ ปี 2562 เท่ากบั 2,924.9 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากปี 2561  เท่ากบั 373.4  ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 14.6 อยา่งไรก็ตามสดัส่วนค่าใชจ่้ายต่อยอดขายลดลง โดยบริษทัยงัคงใหค้วามส าคญัในการควบคุมค่าใชจ่้ายและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานใหดี้ยิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 

ต้นทุนทางการเงนิ 

 ตน้ทุนทางการเงินส าหรับ ปี 2562 เท่ากบั  52.2  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 เท่ากบั 6.6 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 14.4  

 

ก าไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่) 

 ก าไรสุทธิส าหรับ ปี 2562 เท่ากบั 1,215.8 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.6 ต่อรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ  

เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 เท่ากบั 322.9 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 36.1 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

 

  



 

 

งบแสดงฐานการเงนิ (งบการเงนิรวม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินทรัพย์รวม 

 ส้ินปี 2562 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 9,159.6 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,571.0 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 20.7 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 

2561 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 ส้ินปี 2562 เท่ากับ 1,304.0 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 245.0 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 23.1 เม่ือเทียบกับส้ินปี 2561 เพ่ิมข้ึน

เน่ืองจากส ารองเงินไวจ่้ายเงินค่าสินคา้ตอนตน้ปี 

  
  

2562 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,304.0 14.2% 1,059.0 14.0% 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 925.8 10.1% 928.6 12.0% 
สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 4,819.5 52.6% 3,844.4 51.0% 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 167.5 1.9% 75.0 1.0% 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 7,216.8 78.8% 5,907.0 78.0% 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 513.2 5.6% 352.1 5.0% 

อาคารและอุปกรณ์ 532.0 5.8% 524.9 7.0% 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 897.7 9.8% 744.6 10.0% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,942.9 21.2% 1,621.6 22.2% 

รวมสินทรัพย์ 9,159.7 100.0% 7,588.6 100.0% 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,138.5 23.3% 1,674.8 22.1% 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,348.6 36.6% 2,905.7 38.3% 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 142.1 1.6% 128.2 1.6% 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 5,629.2 61.5% 4,708.7 62.0% 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 154.3 1.7% 103.4 1.4% 

รวมหนีสิ้น 5,783.5 63.1% 4,812.1 63.4% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,376.2 36.9% 2,776.5 36.6% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,159.7 100.0% 7,588.6 100.0% 



 

 

  

สินค้าคงเหลือ 

 ส้ินปี 2562 เท่ากบั 4,819.5 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 975.1 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 25.4 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2561  เพ่ิมจากการ

ขยายสาขาและมีสินคา้ออกใหม่ในช่วงไตรมาส4 แต่ในส่วนของ Inventory turnover day มีจ านวนวนัท่ีลดลงจาก60 เหลือ 55 วนั 

 

หนีสิ้นรวม 

 ส้ินปี 2562 เท่ากับ 5,783.5 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 971.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.2 เม่ือเทียบกับส้ินปี 2561 โดยมี

รายละเอียดท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

ส้ินปี 2562 เท่ากบั 2,138.5 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 463.7 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 27.7 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2561 เน่ืองมาจาก

การน าเงินมาใชห้มุนเวยีนของบริษทัในการซ้ือสินคา้และช าระหน้ี 

 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 ส้ินปี 2562 เท่ากับ 3,348.6  ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 442.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.2 เม่ือเทียบกับส้ินปี 2561  โดย

สอดคลอ้งกบัสินคา้คงเหลือท่ีเพ่ิมข้ึน 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 สภาพคล่องของบริษทัโดยหลกัมาจากความสามารถในการหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ การเรียกช าระเงินของลูกหน้ี

การคา้ และการช าระเงินคืนเจา้หน้ีการคา้ โดยส าหรับ ปี 2562 และ ส าหรับปี 2561 ระยะเวลาของแต่ละประเภทแสดงดงัตาราง

ดา้นล่าง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง หน่วย 2562 2561 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 10 11 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 55 60 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย วนั 40 45 

Cash Cycle วนั 25 26 

ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่:  ในปี 2562 บริษทัมีระยะเวลาการเก็บหน้ีลดลงเลก็นอ้ย 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่:  ใน ปี 2562 บริษทัมีระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียลดลง  

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่:  ใน ปี 2562 บริษทัมีระยะเวลาช าระหน้ีลดลง 



 

 

 

ภาพรวม 

  รายไดแ้ละก าไรส่วนของบริษทัใหญ่ใน ปี2562 เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ร้อยละ 19.5 และ ร้อยละ 36.1  ตามล าดบั 

ซ่ึงถือเป็นการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยทางบริษทัยงัคงวางแผนขยายธุรกิจ ในส่วนท่ีเป็นร้านคา้ปลีก ท่ีเนน้เพ่ิมในส่วนของสินคา้

GadgetและIOT หาท าเลท่ีเหมาะสมในการขยายธุรกิจ รวมไปถึงการปรับรูปแบบร้านคา้เพ่ือเสริมภาพลกัษณ์ของแบรนด์ต่างๆ 

ทั้ งยงัควบคุมและเลือกสินค้าให้เหมาะสมเพียงพอต่อความตอ้งการลูกคา้ ในส่วนของการลูกคา้องค์กร บริษทัได้ร่วมกับ

พนัธมิตรท่ีแข็งแกร่งในการสร้างโอกาสในทางธุรกิจ ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การพฒันาประสิทธิภาพการท างานภายในองค์กรเพ่ือ

รองรับในการเติบโตให้มัน่คงอย่างย ัง่ยืนและปรับตวักบัทุกสถานการณ์ ท าให้มัน่ใจไดว้า่ในปี 2563 บริษทัจะยงัคงมียอดขาย

และก าไรเติบโตไดต้ามเป้าหมาย 

 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

            

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (นางวาสนา พงศแ์สงลึก) 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการสายงานบญัชีและการเงิน  

  
 


